Dvůr v dubnu
Dívám se do hloubky dvora,
slunci již vzdala se zora
na loži bělostném z jíní;
z chlévů a modravých síní
pokojná vznáší se pára
v ústrety jitra a jara.
V bráně dub listím je rusý,
kachny a vzácné už husy
na sádce rozmrzlé plovou,
velebí vod radost novou
po temnu, ledu a sněhu
strnulém, beze břehů…
Rudí a plaví holubi
potomstvo prvým se chlubí,
točí se na hřebeně
jak žluté lodičky v pěně
(v oblaků nad střechou v běli
holubi rozechvělí);
Slepice, zloději staří,
úskoční, zakletí žháři,
na čelech znamení
rudě, a bílé na skráni,
kdákají, krákorají
o kůru krvavém ráji.
Selátka unyle chodí,
chromí a malí marodi,
choulí se v sluneční záři
jako dvé truchlivých tváří
jako dvé ocúnky smutné,
které kdos napolo utne…
Po našem rozlehlém dvoře
naděje bloudí i hoře;
větry jak duchové teskní
nosí nám vůně lesní,
mlh – hrozeb clonami trápí,
věsí je na okapy…
Bohuslav Reynek – Rty a zuby
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 29. 1. 2019
Upravená verze z důvodů dodržení zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.
Vypuštěné údaje a přílohy jsou v plném znění k nahlédnutí oprávněným osobám (občané
Budišova a vlastníci nemovitostí na budišovském katastru) na Úřadě městyse Budišov.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovateli zápisu Petra Jaroše a Milana Koše,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 3–7,
- ukládá Radě městyse pozvat celou školskou radu na jednání RM dne 4. 2. 2019
k vysvětlení inspekční zprávy p. ředitelem ZŠ,
- schvaluje zaplacení z prostředků městyse fakturu č. 280037, ze dne 19. 12. 2018 ve výši
191 675 Kč pro Základní školu Budišov – příspěvkovou organizaci,
- schvaluje rozpočtovou úpravu ve výši 191 675 Kč na § 3639, POL 5169,
- schvaluje následující investiční akce:
- podat žádost o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova
do DT 117d8210H (Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku) na výstavbu Workoutového hřiště,
- Workoutové hřiště - celkem: 523 240 Kč; dotace: 367 268 Kč ( předpoklad)
- podat žádost o dotaci z programu MMR ČR. Podpora obnovy a rozvoje venkova
do DT 117d8210B (Podpora obnovy sportovní infrastruktury) na akci
„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Budišov – podlaha a vytápění“,
- zpracování PD – rekonstrukce vytápění ZŠ 170 000 Kč (předpoklad),
- rybník Pivovárek – obnova – celkem: 1 541 717 Kč; dotace: 1 296 184 Kč
(předpoklad); pověřuje RM a Mgr. Smrčka provést výběrové řízení na
zhotovitele,
- podat žádost o dotaci z programu FONDU VYSOČINY – PAMÁTKY 2019
a z programu MK ČR – OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
PROSTŘEDNICTVÍM ORP na akci „Restaurování nástěnných maleb a
nástropního obrazu v zámecké kapli sv. Anny – II. etapa“, - Restaurování maleb
v kapli – celkem: 690 000 Kč; dotace: 600 000 Kč (předpoklad),
- nová učebna v MŠ – celkem: 1 663 230 Kč; dotace: 1 580 068 Kč (předpoklad),
- přechod pro chodce před ZŠ – celkem: 588 970 Kč; dotace: 559 522 Kč
(předpoklad),
- Chodníky II. etapa směr Mihoukovice – cena vzejde z výběrového řízení
- II. etapa osvětlení + rozhlas – vypracování PD pro SP v rozsahu v souladu
s plánem prací E.ON – cena není ještě stanovena
- zahájení přípravných prací – zpracování PD na rozsáhlou obnovu zámku
a předzámčí za účasti Regionální poradenské agentury; čerpání dotací
z NORSKÝCH FONDŮ,
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- ukládá jednat spolu s radou ohledně žádosti o koupi části pozemku p. č. 23/2 v k. ú.
Budišov. Dořešit majetkově s právníkem, zodpovídá Ing. Kliner, p. Klímová, p. Doležal,
termín neprodleně,
- schvaluje zrušení věcného břemene na pozemku p. č. 3381/21 v k. ú. Hodov,
- volí zástupce do ekologického mikroregionu HORÁCKO pana Petra Piňose,
- bere na vědomí, že zastupitelem určeným ke spolupráci při pořízení Územního plánu
Budišov je i nadále pan Ing. Ladislav Dokulil,
- volí pracovní skupinu ve složení: předsedkyně p. Mikysková, členové Mgr. Ležáková
a p. starosta, kteří se budou zabývat odpadovým hospodářstvím v městysi.
- ukládá zahájit přípravu podkladů pro zrušení společnosti Bono Publico, o.p.s.,
zodpovídá místostarosta, termín neprodleně,
- ukládá projednat a prověřit parkování za domem č. p. 110, zodpovídá Ing. Kliner,
p. Koš a p. starosta, termín neprodleně.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta
Rozvoj městyse a dotace
Rada městyse zpracovala a zastupitelstvo na svém posledním zasedání 27. února
(usnesení bude v příštím čísle) schválilo „Strategický plán rozvoje městyse Budišov“ pro
léta 2019–2025, ve kterém jsou zahrnuty všechny možné investiční akce a opravy na
budovách ve vlastnictví městyse, památkách, sportovištích, místních komunikacích
a dopravě, zelených plochách, rybnících a extravilánu městyse. Tento dokument je
zásadní a klíčový pro získávání vyhlašovaných dotačních titulů.
Nyní má Rada městyse Budišov rozpracováno 13 dotačních titulů, na zhruba polovinu
z nich jsou již dotace přiznané. Jedná se zejména o vybudování nových učeben pro
mateřskou a základní školu, revitalizaci rybníka Pivovárek, workoutové hřiště, přechod
pro chodce u ZŠ a měřiče rychlosti, restaurování zámecké kaple, pořízení kompostérů pro
občany.
Další dotační tituly jsou rozpracovány – pro jejich získání jsou nutné stavební
projekty, které se nyní projektují. Do dalších dotačních titulů se budeme zapojovat
v průběhu roku po jejich vyhlášení a finančních prostředků městyse.

Pojďme spolu třídit!
Poplatek za svoz odpadu byl od letošního roku zvýšen na částku 530,– Kč.
Myslím, že není rozumné zvýšit ceny a nic za to občanům nenabídnout. Proto jsem
začala hledat možná řešení.
První návrh, který jsem předkládala, bylo nakoupit (dle zájmu obyvatel Budišova)
sady plastových nádob. (barevné popelnice žlutá = plasty, zelená = sklo, modrá = papír)
a spustit režim „TŘÍDÍM U PATY DOMU“ Tento projekt mohl být financován
z dotací. Nebylo přijato, o dotace se nepožádalo – šance se promarnila.
Chtěla jsem nabídnout jiný model svážení odpadu. Pro Vaši představu zde popíši, jak
by to mohlo fungovat: Běžné popelnice (obvykle černé) by se svážely v cyklu 1× za
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14 dní po celý rok. A ostatní barevné nádoby (žluté, modré a zelené) až po jejich naplnění
také asi 2× za měsíc podle rozvrženého harmonogramu (občan by byl o svozech včas
informován). Lidé by mohli třídit pohodlněji na svém pozemku, třídící hnízda by zůstala
zachována. Třídění mohlo být pohodlnější a pro obyvatele snazší.
Budeme doufat, že tento model nezůstane pouhým snem a zastupitelstvo se brzy
shodne na jeho podpoře.
Aktuální situace. Obec využila menšího dotačního titulu a požádala o podporu při
nákupu domácích kompostérů. Celková suma určená na pořízení nádob je bezmála
200 000 Kč Nakoupí se cca 120 kompostérů. Hnědé kontejnery pro bioodpad z naší obce
zmizí. Nahradí je dva velkoobjemové kontejnery (jeden na sběrném dvoře a umístění
druhého bude upřesněno) Občané si mohou svůj bioodpad kompostovat pro svůj vlastní
užitek. Podmínky přidělování budou brzy upřesněny.
Důvodem k těmto krokům je nutnost zvýšit podíl tříděného odpadu. Dejte materiálům
ještě další šanci. Cokoliv vhodíte do běžné (obvykle černé) popelnice, ztratí naději pro
další použití. Směsný komunální odpad se vozí na skládky, kde se slisovaný zaváží
a hromadí. Nepřináší už žádný užitek. Případně se vozí do spaloven. Poplatky na
skládkování nebo spálení odpadu dramaticky porostou. V dohledu je nárůst o desítky až
stovky procent!
Když odpad třídíte, dáváte možnost k dalšímu zpracování!
Tyto změny mohou nám všem pomoci k úsporám v oblasti svozu odpadu. Poplatek,
který dnes činí 530,– Kč, zatím zůstává v platnosti. V budoucnu by mohl třeba i klesat,
nebo alespoň zabráníme jeho dalšímu zvyšování.
Odpad z domácností můžete využít i jinak:
PAPÍR PRO ZŠ – letáky, noviny, kancelářský papír můžete nechávat svázaný doma
a 2× ročně darovat dětem z naší základní školy. Děti si samy svázané balíky svezou. Sběr
probíhá obvykle v měsících květen a říjen. Tento papír škola prodá a výtěžek použije pro
podporu a rozvoj vzdělávání všech žáků. Peníze na vybavení tříd, příspěvky na výlety,
ceny do soutěží atd. Běžná domácnost, která odkládá letáky a reklamní tiskoviny, dokáže
za rok nashromáždit asi 40 kg papíru!
STARÉ DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE + STARÉ BATERIE DO MŠ – lze
přinést do mateřské školy. Školka je zapojena do soutěže „RECYKLOHRANÍ“. Za tento
druh odpadu sbírají body, které pak vymění za věcné dárky pro děti (v MŠ minulý rok
takto vyhráli kolo „odrážedlo“).
PŘINÉST MŮŽETE: staré elektrospotřebiče (telefony, nabíječky, mixéry…) vše do
maximální velikosti asi jako krabice od bot. Podpořte prosím naše děti! Lépe zanechat po
sobě tříděný materiál, který lze znovu použít, než jen haldy smetí na skládce.
Děkuji Vám všem za vaši snahu. Děkuji Vám především za to, že Vám to není jedno!
Mějme úctu sami k sobě, ke svým blízkým, ke všem lidem a k celé planetě! Nechceme žít
na smetišti!
Barbora Mikysková

4

ZPRÁVY
Hroznatín 2018
Je konec listopadu, syrové chladno a hustá mlha, nevlídné počasí, které znají dobře
všichni, kdo mají nějaký vztah k Horácku. Přesto se k malé vesničce, Hroznatínu,
ležícímu mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, sjíždějí hosté – veteráni války, bývalí
frontoví vojáci, někdejší příslušníci 1. čsl. armádního sboru v SSSR, kterých je s každým
rokem méně, členové rodiny generála Svobody (nechybí ani dvaadevadesátiletá dcera
Ludvíka Svobody prof. Zoe Klusáková – Svobodová, vnučka Luďa a pravnuk Miroslav),
představitelé společenských organizací i obyčejní lidé, také pamětníci, nebo již další
generace, jež znají nejslavnějšího hroznatínského rodáka z vyprávění doma nebo ve
škole. Mnozí přinášejí věnce nebo kytice, malé kytičky, jiní přišli jen tak – vzpomenout,
uctít památku statečného člověka, jehož životní osudy tak přesně kopírují historii
republiky ve 20. století. Vždy zde potkávám někoho z Budišova a těším se na tato setkání
celý rok.
S nápadem uskutečnit pietní akt u pamětní desky na rodném domě generála Svobody
přišli už před lety v roce 2007 trnavští turisté. Spojili ho s putováním krajem Ludvíka
Svobody – turistickým pochodem s různými délkami trasy. Trasy pochodů vedou
z Trnavy přes Přeckov na bunkr Kuchyňka, a potom do Hroznatína, kde je možno
navštívit rodný dům „Ludvíčka“, jak se mu mezi staršími lidmi dodnes říká. Narodil se
zde na svatou Kateřinu 25. listopadu 1895 jako třetí dítě Františky a Jana Svobodových.
16. března 2013 mu byl na kopečku na návsi odhalen pamětní kámen s reliéfem
a vzpomínková setkání se přesunula tam.
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Pamětníci ze Slovenska a z východních částí Moravy přijíždějí každoročně
v květnových dnech ještě na kroměřížský hřbitov k hrobce rodiny Svobodovy (nedaleko
od Květné zahrady), aby se poklonili nejen památce statečného vojáka, vlastence
a československého prezidenta, ale i památce ostatních umučených členů rodiny, jejichž
jména žalují z náhrobku a varují před válečným dobrodružstvím.
Pokud jste z jakýchkoliv důvodů nemohli do Hroznatína přijet nebo přijít, prohlédněte
si fotografie připravené panem Stanislavem Bačákem z Budišova.
PhDr. Jana Görčöšová, foto Stanislav Bačák
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Rozsvícení vánočního stromu
Budišov, před úřadem městyse, 3. 12. 2018 v 16.00 hodin.

Foto Stanislav Bačák
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Setkání zástupců městyse se seniory
Kulturní sál u ZŠ Budišov 6. 12. 2018
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Foto Stanislav Bačák

Vánoční koncerty v sale terreně

10

Ve dnech 21. 12. 2018 a 23. 12. 2018 se uskutečnily v kouzelných prostorách saly
terreny budišovského zámku vánoční koncerty, na kterých žáci ZŠ Budišov zazpívali
zimní a vánoční písně. Svým vystoupením zpříjemnili návštěvníkům předvánoční čas
a navodili čarovnou atmosféru blížících se svátků.
Mgr. Vladimíra Stará
__________
Splnilo se Písmo svaté
Kdo zavítal na svátek sv. Štěpána (ve středu 26. prosince 2018) v 16 hodin do Pyšela,
mohl obdivovat nejen pěkný malovaný betlém na návsi, ale i představení místních
farníků s názvem „Splnilo se Písmo svaté“. Tento živý betlém, u něhož nechyběl ani
početný zvěřinec, byl zcela jistě zážitkem pro všechny, kteří se onoho chladného dne po
Božím hodu vánočním vydali ke kostelu sv. Barbory v této kulturně velmi aktivní obci.
Pyšelští farníci (částečně i s budišovskými), zejména děti, nám všem zpříjemnili vánoční
čas 2018.
A když už jsme u těch Vánoc…
V minulém čísle zpravodaje byl dotaz na spojitost sv. Václava se sv. Štěpánem. To
ovšem musíme dál, než do Pyšela, až do Anglie. Přestože je sv. Václav českým světcem,
věnuje se mu v Anglii vánoční koleda „Good King Wenceslas“. A zpívá se zde hlavně na
svátek sv. Štěpána (the Feast of Stephen).
Kompletní popis písně včetně ukázky je v anglické Wikipedii:
https://en.wikipedia.org/wiki/Good_King_Wenceslas
Ladislav Dokulil
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Vánoční koncert
Ke konci roku, přesněji 29. prosince, byl budišovský kostel místem setkání posluchačů
se dvěma výjimečnými umělci Petrem Rajnohou – varhany a Ľubicou Divulitovou – zpěv
při Vánočním koncertě.
Na pořadu byly tyto skladby
Z období baroka – Georg Muffat: Toccata C dur, Antonio Vivaldi: Domine Deus,
Johann Pachelbel: Aria Sebaldina.
Z romantismu – César Frank: Panis angelicus, Robert Schumann: Kánonická studie
As dur, Felix Mendelssohn: „Meine Seele“ z Psalmu č. 42.
Dále skladby – Josef Ferdinand Seger: Toccata (Pastorela) a fuga, Karel Blažej
Kopřiva: Fuga – Pastorela C dur, Jan Křtitel Vaňhal: Preambulum F dur, Jan Křtitel
Kuchař: Pastorale G dur a D dur, Adam Václav Michna: Vánoční muzika a César Franck:
L´Organiste – Sortie.

zleva Petr Rajnoha, Ľubica Divulitová a P. Jiří Polach

K samotným umělcům
MgA. Petr Rajnoha po absolvování brněnské konzervatoře a JAMU studoval varhanní
hru v Paříži u Susan Landale. Zaznamenal řadu úspěchů na mezinárodních soutěžích. Je
častým hostem různých českých i evropských festivalů. Vystupoval s Českou filharmonií,
Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno nebo zlínskou Filharmonií Bohuslava
Martinů. V letech 2004 a 2007 nahrál kompletní varhanní dílo Josefa Kličky. Hru na
varhany nahrává na historických nástrojích po celé České republice pro Český rozhlas.
Působil jako pedagog hry na varhany na konzervatoři v Olomouci.
MgA. Ľubica Divulitová absolvovala hudební konzervatoř v Košicích, poté Institut
pro umělecká studia v Ostravě a akademii K. Szymanowkého v Katovicích (Akademia
Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach). Jako sólistka spolupracovala
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s Janáčkovou filharmonií v Ostravě. V současnosti vyučuje zpěv na Církevní
konzervatoři v Opavě.
Po loňském koncertu Žesťového kvinteta Musica Animae a dřívějších koncertech
Chorvátčanů z Charvatské Nové Vsi jsme díky P. Jiřímu Polachovi mohli opět
prostřednictvím Petra Rajnohy a Ľubice Divulitové nahlédnou do bezedné studnice
krásné hudby.
Karel Pavlíček
Budišovská stovka
Při Tříkrálové sbírce 5. 1. 2019 se vybralo 100 485 Kč.

Výsledky (spočteno 9. ledna 2019)
rok:

2019

obec

Kč

na
obyv.
30,15
53,94
66,39
33,79
58,30
46,43

Budišov
Hodov
Kamenná
Nárameč
Studnice
Rohy

36 245
16 720
14 340
11 760
8 220
5 200

farnost
Kojatín
Valdíkov

92 485 39,71
4 620 54,35
3 380 33,47

rok:

2018

obec

Kč

na
obyv.
27,88
50,16
68,42
32,57
51,06
42,32

Budišov
Hodov
Kamenná
Nárameč
Studnice
Rohy

33 234
15 650
14 505
11 268
7 250
4 740

farnost
Kojatín
Valdíkov

86 647 37,41
5 105 58,68
3 365 32,99

CELKEM
100 485 39,95 CELKEM
Za všech 19 ročníků se vybralo 1 345 352 Kč

95 117 37,97
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Foto Ladislav Dokulil
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Opět koncert v sale terreně
v budišovském zámku v sobotu 19. ledna 2019.
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Smyčcový orchestr Cantorum z Náměště n. Osl. zavítal do budišovské saly terreny
po půl roce podruhé.

A opět pro zúčastněné připravil nevšední zážitek z klasické i populární hudby.
foto Ladislav Dokulil
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Diamantová svatba
proběhla na úřadě městyse 19. ledna 2019. Kdo by nevěděl, co je to taková
diamantová svatba – to je kopa let společného života (kdo by nevěděl, co je to kopa…)

Manželům Věře a Jiřímu Doležalovým blahopřejeme a přejeme mnoho dalších výročí.
Za redakci a zástupce městyse Ladislav Dokulil
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Superměsíc ve stínu
Jednoho dne jsem musel na vyšetření v třebíčské poliklinice. Měl jsem v něm přitom
ráno trochu pauzu. A protože bylo zrovna 21. ledna 2019, šel jsem se podívat na ohlášené
zatmění Měsíce. Když jsem dospěl na konec ulice, odkud byl světelným balastem
nerušený výhled, narazil jsem na mrazem bílý černý dalekohled, u něhož se klepala (bylo
–10 stupňů) známá postava. Budišovští již jistě správně tuší, že šlo o našeho varhaníka
a nadšeného astronoma Michaela Kročila. Opět jsme měli superměsíc (o něm jsme již
psali), takže jeho vstup i výstup ze zemského stínu byl o něco málo lépe vidět. Hezké to
bylo, zejména v tom dalekohledu (čočka nezamrzla).
Ladislav Dokulil
…a zde vyjádření a fotky zmrzlého badatele:
Pozorování úplného zatmění Měsíce 21. ledna 2019 bylo očekávané už z toho důvodu,
že další úplné zatmění budeme moci pozorovat až v roce 2025. Po nevydařeném
pozorování zatmění v červenci, kdy pozorování překazila bouřka a pro pořízení fotografií
bylo nutné vycestovat až k Dačicím, se v mrazivém ránu nabízela poslední možnost, tak
jsme jí využili.

Toto pozorování se nedalo pozorovat z třebíčské hvězdárny přímo, protože
v západním směru roste docela pěkný les, který spolehlivě kazí polovinu pozorování
v tom směru. Našli jsme si proto náhradní lokalitu nedaleko polikliniky. Chtěli jsme se
vybavit i slušnějším dalekohledem, ale po zjištění povětrnostních podmínek jsme se
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rozhodli šetřit techniku i lidi. Nakonec jsme postavili na místě jeden přenosný dalekohled
typu Newton 114/900 a nechali běžet motor auta, protože mráz byl opravdu silný.

Abychom nic nepromeškali, dostavili jsme se na místo ve 3 hodiny 45 minut ráno. To
je docela brzy a pro leden to znamená ještě hlubokou mrazivou noc. Po postavení
dalekohledu na místě se ukázalo, že přituhuje mráz. Venku se tak dalo vydržet dvě až tři
minuty a potom jsme se chodili ohřívat do auta. Mezitím se na dalekohledu začala tvořit
docela pěkná námraza s ledovými květy. Pokusili jsme se digitálním kompaktem pořídit
pár snímků, ale při tom focení z ruky se rozumná fotka dělá docela těžko. I přes silný
mráz postupně navštívilo lokalitu asi 16 lidí. Úkaz jsme poctivě odpozorovali v celém
jeho průběhu, což bylo doloženo docela solidní chřipkou jednoho z členů výpravy
v důsledku prochlazení.
Michael Kročil

Z HISTORIE
Poprvé v historii zpravodaje žádná historie v historii
Při lámání stránek jsem zjistil, že tentokrát nemáme v našem periodiku žádnou historii.
Myslím však, že to bohatě vyváží příloha tohoto čísla. Je to bezkonkurenční popis málo
známého období a každému to lze doporučit, přestože je to poněkud obsáhlejší. Navíc
tam leckdo z Budišova a okolí možná pozná některá jemu známá jména.
Autor, ačkoliv povoláním i zaměstnáním krejčí, zde projevil neobvyklý cit pro
reportáž a kompletaci faktů. Nepobavíte se tolik, jako ve Švejkovi, ale je to důstojné
doplnění porakousko-uherské historie. Většinou nezvládnu při všech kontrolách
a opravách textu ten text dostatečně vnímat, v tomto případě jsem se vjemům neubránil.
Ačkoliv jsme zachovali dobové výrazové prostředky, takže text je poněkud neobvyklý,
ke čtení určitě doporučuji.
Ladislav Dokulil
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Základní škola Budišov
V posledním čísle jsme rozjímali nad adventním časem, párkrát jsme otočili list
v kalendáři a najednou vyhlížíme první posly jara… Stejně nám ale dovolte, abychom vás
seznámili s tím, co se ke konci podzimu a během zimy v naší škole událo.
Sběr papíru
Jako poslední zprávu v minulém čísle jsme oznamovali, že bude opět sběr starého
papíru. Původně jsme měli stanovené datum na 25. 10., ale kvůli změně dodavatele se
nám změnil i termín a o pár dní se posunul. Ve škole proběhla znovu i soutěž ve sběru
mezi třídami. Děkujeme všem občanům, kteří nám přispěli, a těšíme se na jaře. Další
sběr máme naplánovaný na 25. dubna 2019. Po vyhodnocení sběru papíru se na
prvních třech místech umístily tyto třídy: 1. místo – 3.A, 2. místo – 5.A, 3. místo – 2. tř.
Žáci dostali sladkou odměnu a peněžitý obnos do třídního fondu.

Spolupráce mezi 1.a 9. třídou
Jak je už zvykem, probíhá každý rok spolupráce mezi 1. a 9. třídou. Na podzim 1. třídu
navštívila děvčata, teď přišli na pomoc i chlapci. Ti pomáhali malým kamarádům
s vystřihováním obrázků z matematiky a děvčata třídila vytvořené pracovní listy do folií
a šanonů. V závěru hodiny prvňáčci počítali příklady a deváťáci dohlíželi nad jejich
kontrolou.
Dějepisná olympiáda
V úterý 20. 11. 2018 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády na téma „Za
poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.
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Zúčastnili se 3 žáci osmého a devátého ročníku. Všichni byli úspěšní z více než
50 procent. Do okresního kola, které proběhlo v lednu, postoupili:
Martin Matoušek, 9. třída (72 procent)
Stanislav Toufar, 8. třída (72 procent)
Martin Matoušek se zároveň probojoval do krajského kola, které bude v březnu
v Pelhřimově. Gratulujeme a držíme palce!
100 let výročí založení Československa
Ke stoletému výročí založení Československa připravili deváťáci pro žáky prvního
stupně vědomostní kvíz.
Nejprve jim za pomoci mapy, vlastnoručně vyrobených plakátů, obrázků a fotografií
připomenuli některá fakta spojená s 28. říjnem 1918. Poté jednotlivé třídy postupovaly po
herním plánu, jímž byla mapa tehdejšího státu, z města do města a zodpovídaly otázky
z kartiček. Kdo se dostal až do Mukačeva na Podkarpatské Rusi a udělal přitom nejméně
chyb, se stal vítězem. Vítězné třídy z prvního kola se zúčastnily vědomostního rozstřelu,
ze kterého vzešli dva vítězové, a sice 2. třída a třída 5.B. Tito žáci se nejlépe zhostili
úkolu, kde měli napsat co nejvíce informací, které si zapamatovali o Tomáši
G. Masarykovi. Právem jim tedy náleží malá odměna.
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Halloween
Víme, že tento svátek nepatří mezi české a někteří mu nejsou nakloněni, naši žáci se
však všichni učí anglicky a měli by mít povědomí i o svátcích, které se slaví v anglicky
mluvících zemích. Že je svátek i baví, ukázala velká účast veřejnosti.

Pokusné ověřování – Paměťové instituce
Praha
V pokračování 3. etapy tohoto projektu se žáci 6. a 7. třídy ve dnech 28. a 29.
listopadu vydali do Prahy.
První den jsme absolvovali dva programy v nové budově Národního muzea. První se
věnoval Keltům; dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí: jak se Keltové oblékali, jak žili,
s jakými artikly obchodovali atd. V archeologickém workshopu, který následoval, jsme
pracovali ve skupinkách a snažili se na základě poznatků z interaktivní výstavy shrnout
dané téma. Druhý program Světlo a život se zabýval vlivem světla na život různých
živočichů a organismů; mohli jsme se přesvědčit o tom, jak barevně například motýl vidí
pampelišku, vyzkoušeli jsme malování světlem apod.
Z Národního muzea jsme se vydali přes Václavské náměstí na pěší prohlídku
historických zajímavostí – dostali jsme se až ke staroměstskému orloji. Následovala
plavba historickou lodí po Vltavě, díky níž jsme měli možnost vidět pražské památky
z jiné perspektivy. Během projížďky se setmělo, a tak jsme se už začínali těšit do hostelu,
kde jsme nocovali.
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Druhý den nás pan řidič dovezl až do těsné blízkosti areálu Pražského hradu
a vypravili jsme se na prohlídku Chrámu sv. Víta, jedné z nejvýznamnějších staveb u nás.
Ohromila nás svou velikostí. Po starých Zámeckých schodech jsme se kolem Kampy
dostali až na Karlův most a alespoň chvíli se kochali nádherným výhledem na Hradčany
na jedné a na malostranský chrám svatého Mikuláše na druhé straně. Vzhledem k silnému
mrazu nám ani nevadilo, že jsme si Zámecké schody vyšlápli i nahoru, aspoň jsme se
zahřáli.
U vstupu do areálu Hradu na nás už čekal autobus a zavezl nás na pražský Vítkov, kde
nás čekaly dva vzdělávací programy – Český lev se probouzí a Příběh památníku.
V druhém zmiňovaném jsme se dozvěděli mimo jiné i to, že památník měl v minulosti
sloužit i jako mauzoleum Klementa Gottwalda.
Čas pokročil a my se vydali na cestu domů. Sice jsme se po cestě nevyhnuli několika
kolonám, ale v pět hodin jsme šťastně dorazili k naší škole. Z výletu do našeho hlavního
města si odnášíme spoustu nezapomenutelných zážitků.

Olomouc
Další byl výlet do Olomouce pro žáky 8. a 9. ročníků. V muzeu umění se žáci setkali
s moderním uměním ze začátku 20. století a v Arcibiskupském muzeu se seznámili
s uměním českého baroka. Součástí exkurze byla i návštěva olomouckých vánočních
trhů.
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Brno
V pátek 7. 12. 2018 se žáci 5. ročníku vydali do Brna.
V památníku Leoše Janáčka se dozvěděli zajímavosti o životě a díle Leoše Janáčka,
o lišce Bystroušce, vyplnili si pracovní listy a zahráli na netradiční hudební nástroje.
Předvánoční Brno navodilo kouzelnou atmosféru a kvečeru děti odjížděly domů sice
unavené, ale spokojené a plné nových zážitků.

Posledním výletem byla opět exkurze do Brna, které se účastnili žáci celého 2. stupně.
V Dietrichsteinském paláci na ně čekal program Morava – středoevropská křižovatka.
Program byl rozdělen na dvě části, které se navzájem doplňovaly. První nás provedla
začátkem 20. století po rok 1938 a další část navazovala na toto období a končila rokem
1968. Program s interaktivními prvky byl velmi pěkně připraven a pomohl žákům
přiblížit kus naší historie. Po programu jsme si prošli vánoční trhy a naladili se na
vánoční atmosféru.
Vojenská policie
30. listopadu navštívil naši školu pan nadrotmistr Komínek z vojenské policie
v Náměšti nad Oslavou, patřící pod vojenský útvar 4215 v Táboře.
Žáci třetích a pátých tříd si mohli prohlédnout 27 vzorků výbušnin zajištěných ve
skleněných tubách. Do rukou si mohli vzít několik zbraní, které nadrotmistr přivezl s
sebou, dokonce i granátomet.
28

Potom předvedl mladého psa – německého ovčáka, který nám ukázal, jak umí
poslouchat a plnit základní povely. Pejsek vše dělal s radostí, protože stále vrtěl oháňkou
– a to je známka správně prováděného výcviku.
Dalším psem byla fenka, opět plemeno německý ovčák, označovaná jako „bombařka“,
což v našem běžném jazyce znamená pes na vyhledávání výbušnin.
Jmenuje se Image a je pět let stará. Její schopnosti byly opravdu obdivuhodné.
Program byl velmi zajímavý a co je důležité – dozvěděli jsme se spousty nových
vědomostí, a to také díky našim všetečným dotazům.

Jarmark
Na této již tradiční předvánoční akci si rodiče dětí a přátelé školy mohli nakoupit od
žáků jejich vlastnoručně vyrobené vánoční dekorace.
Žáci je připravili v hodinách pracovních činností, výtvarné výchově, v družině
i v odpoledních tvořivých dílnách. V den jarmarku je naaranžovali v prostorách chodeb
školy a stali se i jejich prodejci. Nechyběla možnost občerstvení. Školní kuchyňka se
proměnila v kavárničku, kde si návštěvníci mohli zakoupit štolu, vánočku, cukroví nebo
punč. Nechybělo i kulturní vystoupení pod vedením p. učitelky Staré. Poděkování za
hezké a příjemné odpoledne patří žákům základní školy a pedagogickým pracovníkům
školy.
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Jarmark

Nicholas Winton
V úterý 11. 12. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili v Náměšti nad Oslavou projekce
dokumentu o Nicholasi Wintonovi Síla lidskosti.
Dozvěděli se spoustu informací o životě tohoto britského hrdiny, který těsně před
vypuknutím druhé světové války zachránil 669 židovských dětí z Československa tím, že
pro ně vypravil několik vlaků a umístil je v převážně britských rodinách.
Promítání moderoval a doplňoval spoustou zajímavostí a osobních zážitků ze setkání
s Nickym Wintonem dramaturg Zdeněk Tulis, který s režisérem Matějem Mináčem
spolupracuje na filmových projektech věnujících se osobnosti sira Nicholase Wintona.
Většinu dětí toto citlivé téma chytlo za srdce, jak potvrdila i následná reflexe této
projekce v hodině dějepisu. Na otázku, co si osobně z programu odnesly, odpovídaly
například, že je překvapilo, jak skromný Nicky zůstal, i když vykonal takový čin, že
neměl potřebu se jím vychloubat, proto dlouhá léta nikomu neřekl o své záchranné akci
za války. To se v dnešní době, kdy spousta lidí sděluje (prostřednictvím bulváru nebo
sociálních sítí) ostatním téměř každý svůj krok a chvástá se maličkostmi, zdá téměř
nepochopitelné.
Díky filmu se vrylo žákům do paměti poselství, že když člověk chce, lze zrealizovat
téměř vše. Podstatou slušnosti podle Wintona není totiž jen pasivní přihlížení a slušné
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chování, člověk má pomáhat, kde je to právě potřeba. Nicholas Winton je zkrátka hrdina,
který svým životem dává příklad dalším generacím!
Citát: „Jen jsem věděl, k čemu se schyluje, a udělal, co jsem mohl, abych pomohl.“
Bezpečná třída
V prosinci žáci 6. a 9. třídy prošli vzdělávacím programem, který je zaměřen na
efektivní práci s třídním kolektivem v rámci vytvoření bezpečného prostředí jak pro žáky,
tak pro pedagogy.
Čertovské dopoledne
Rok se s rokem sešel a bylo tu opět očekávané čertovské dopoledne. 5. 12. bylo ve
znamení her, soutěží a tanečního rejdění.

Koncert „BIGBÍT“
Ve čtvrtek 20. 12. 2018 navštívili žáci 9. ročníku naší školy divadlo Pasáž v Třebíči,
kde zhlédli koncert „BIGBÍT“ přerovské hudební skupiny TRAVELLERS.
Tato skupina pořádá výchovné koncerty rockové hudby pro SŠ a 2. stupeň ZŠ.
Zvláštní důraz klade na umělecký odkaz 60.–80. let. Čtyřčlenná skupina dokázala navodit
pozitivní atmosféru, zazpívali písně ze Semaforu, Mikiho Volka, Jiřího Schelingera,
Jiřího Korna, skupiny Olympic, skupiny Modrý efekt (Blue effect), Petra Nováka
a dalších. Některé písně jsme si zazpívali společně. Ani jsme se nenadáli a byl konec
koncertu. Odcházeli jsme spokojeni a naladěni na „dobrou notu“.
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Vánoční koncerty
V pátek 21. 12. 2018 a v neděli 23. 12. se uskutečnily v sale terreně budišovského
zámku vánoční koncerty.
V podání žáků naší základní školy zazněly zimní a vánoční písně a melodie, které
v přítomných navodily kouzelnou atmosféru blížících se svátků.
Lyžařský kurz KARLOV
Ve dnech 11. 1. – 17. 1. 2019 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro žáky
7. ročníku. Kurzu se zúčastnilo celkem 21 žáků, 19 žáků ze 7. ročníku a 2 žáci
z 8. ročníku.
Kurz probíhal v Karlově pod Pradědem v Jeseníkách. Program kurzu byl orientován na
získání základních lyžařských sjezdových dovedností u začátečníků, na zdokonalení
lyžařské sjezdové techniky u pokročilých a na získání nebo zdokonalení běžecké
techniky.
Součástí kurzu byla i přednášková činnost o základech sjezdového lyžování, carvingu,
chování a nebezpečí na horách, první pomoci při omrzlinách, prochladnutí a jejich
prevenci, poskytnutí první pomoci při úrazu na svahu, zabezpečení místa úrazu, o Horské
službě, jejím vzniku a vývoji, o náročné přípravě členů HS a také o zeměpisné lokalitě
Jeseníků.
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Dopolední a odpolední část dne byla věnována organizovanému výcviku po
družstvech. Žáci se pravidelně po skupinách střídali i v běžeckém výcviku. Ve středu se
uskutečnily závody ve slalomu. Soutěž byla vyhodnocena v podvečer, žáci obdrželi
diplomy a drobné ceny.
Kurz splnil svůj cíl, pokročilí lyžaři si zdokonalili svoji lyžařskou techniku sjíždění,
začátečníci byli schopni na konci kurzu bezpečně sjíždět svah technikou „šikmo svahem
oblouky s přívratem horní lyže“, všichni zvládli jízdu na vleku a absolvovali základy
běžecké techniky.
Školní ples
Dne 26. ledna 2019 proběhl v kulturním domě ZŠ Budišov VI. Školní ples.
Akci oficiálně zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Milan Procházka a poté
následovalo předtančení baletu při ZUŠ Náměšť nad Oslavou pod vedením Petra Zenkla
a předtančení, které společně secvičili žáci deváté třídy naší školy pod vedením paní
učitelky Mgr. Lenky Procházkové. Vynaložené úsilí během posledních několika týdnů
před plesem se vyplatilo, tanečníci se ladně pohybovali sálem a sklidili zasloužený
potlesk. O hudební produkci se postarala skupina Los Valos. Při písničkách, které hráli,
se skvěle tancovalo a všichni se dobře bavili.
Děkujeme všem návštěvníkům a budeme se těšit na další rok. Poděkování náleží
i všem pořadatelům a sponzorům, kteří věnovali dar do losování.
Biologická olympiáda
Dne 7. února se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády.
V mladší kategorii (6. a 7. tř.) i ve starší kategorii (8. a 9. tř.) se soutěží ve třech
oblastech: teoretické znalosti, poznávačka organismů (houby, rostliny, živočichové,
minerály a nerosty) a praktický úkol.
Žáci se mohli částečně připravit ze studijních materiálů, které byly letos celkem
rozsáhlé – 70 stran. Text byl zaměřen na příjem a výdej látek.
Postupující do okresního kola:
mladší kategorie: 1. Pavel Komínek (6. tř.), 2. Natálie Střechová (7. tř.)
starší kategorie: 1. Lea Kratochvílová (8. tř.), 2. Adéla Hajduková (8. tř.), 3. Martin
Matoušek (9. tř.).
Postoupit do okresního kola by si zajisté zasloužili všichni, kteří se účastnili školního
kola, protože dělají něco navíc – a to je odlišuje od ostatních spolužáků.
Druháci na Ostrůvku
Začátkem února navštívili naši druháci centrum ekologické výchovy na Ostrůvku ve
Velkém Meziříčí.
Na programu byla Cesta za papírem. Děti se dozvěděly, jak probíhá celý proces
výroby či recyklace papíru. Nejvíc se jim ale líbilo, že si vlastnoručně vyrobily svůj list.
Barevný a novinový papír pečlivě natrhaly, ve vodě rozmixovaly, přes sítko přecedily,
přidaly voňavou levanduli a nakonec usušily a vyžehlily. Všem se to moc podařilo.
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Mezinárodní den mateřského jazyka
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Mezinárodní den mateřského jazyka
Dne 21. 2. si připomínáme Mezinárodní den mateřského jazyka.
Tento svátek zavedla v r. 1999 organizace UNESCO. Na světě existuje kolem šesti až
sedmi tisíc jazyků, z nich je však asi polovina ohrožena zánikem. Proto je potřeba
o mateřský jazyk pečovat. Šest chlapců z 9. ročníku naší školy se zapojilo do výzvy
a připravili krátké vystoupení pro žáky 1. stupně a 6. třídy. Hravou formou seznámili děti
s osobnostmi a událostmi, které měly vliv na vývoj českého jazyka.
Za ZŠ Budišov kolektiv učitelů

Jazykové okénko
Před časem vycházela v našem zpravodaji rubrika „Jazykový vokýnko“, která se
zabývala zvláštnostmi lidové mluvy. Poněkud jsme tehdy odložili mluvu spisovnou, což
by nebylo škodlivé napravit. Spisovný jazyk má jistě své zákonitosti, které je třeba
zejména v psaném projevu dodržovat. V projevu verbálním může dojít i ke značným
zkomoleninám spisovných slov. Takový ústní projev pak může obsahovat výrazy, které
vypadají jako nespisovné, ale nemusí tomu být vždy tak.
Slyšel jsem onehdy v autobusu výraz znící jako „pajčeko“. Vzhledem k tomu, že takto
oslovil účastník očividně třídního výletu osobu, jež jej doprovázela, je jasné, co tam
zaznělo, ačkoliv velmi zkráceně. Kdysi se užívalo „válen Pajštus“ či „pálen Pajštus“
(pochválen Pán Ježíš Kristus). Úplně nejstarší podobná známá zkrácenina je patrně
„Krleš“ (Kyrie eleison) z 10. nebo 11. století.
My se však budeme zabývat zejména psanou formou jazyka většinou českého, protože
právě ta působí mnoho obtíží. Na pomoc máme zejména Akademickou příručku jazyka
českého, schválenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, reprezentovanou
Internetovou jazykovou příručkou, uveřejněnou oddělením jazykové kultury Ústavu pro
jazyk český AV ČR na stránkách prirucka.ujc.cas.cz.
A hned první problém je označení naší obce. Má se psát Městys Budišov, nebo městys
Budišov? Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 111 mají orgány obce i jiné orgány
uvádět v záhlaví „obec“ („město“, „městys“), název obce (města, městyse) a pod ním
název zvláštního orgánu, který písemnost vyhotovil. Podle Internetové jazykové příručky
(dále vždy IJP) je to obdobné – citace: »Pokud se před zeměpisné názvy umísťují
výrazy obec, městys, město, statutární/hlavní město, píšou se s malým písmenem, a to
bez ohledu na to, zda označují velikost správní jednotky, nebo druh právnické
osoby: obec Prosečnice (požár v obci Prosečnice, starosta obce Prosečnice), městys
Budišov, město Tábor, statutární město Plzeň, hlavní město Praha. Jak vyplývá
z konzultací s právníky a ze zákona č. 128/2000 Sb., je název právnické osoby totožný
s názvem zeměpisným. Jen ve třech případech je výraz město součástí zeměpisného
názvu a pak se píše s velkým písmenem: Město Albrechtice, Město Touškov, Město
Libavá.«
Tedy vždy a bez výjimky městys Budišov.
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A skloňování městysu či městyse podle vzoru hrad nebo stroj? Zde jsou správné oba
tvary, za vhodnější se považuje vzor stroj, Word jej také preferuje, zkuste si to.
V našem okrese (okresu) máme jednu zajímavost: Obec Blížkovice, jež má rovněž
titul městys, se skládá ze dvou katastrálních území: Městys Blížkovice a Ves Blížkovice.
Zde je Městys a Ves rovněž součástí názvu, takže vzniká paradox, kdy v jedné větě
napíšeme správně oba tvary: V městysi Blížkovice najdeme katastrální území Městys
Blížkovice. Je z toho zřejmé, kdy se jedná o obec, a kdy označení katastrálního území.
Blížkovicím nezávidím.
Obdobná výjimka je u našeho kraje, kde je slovo kraj součástí názvu (na rozdíl od
jiných krajů, takže Kraj Vysočina, ale kraj Jihomoravský i Jihomoravský kraj (viz opět
IJP). Výraz kraj Kraj Vysočina je logicky patrně správně, např. Můj rodný kraj, Kraj
Vysočina. Ještě jsem to však neviděl takto napsané. Tím spíše, že jsem se narodil v kraji
Jihlavském.
Ladislav Dokulil

Kuna nese nanuk
Tak byl nedávno nadepsán článek v jedněch třebíčských novinách, který pojednával
nikoliv o přírodě, ale o stejnojmenné akci umělecké, věnované grafice. Nebylo v něm
obsaženo vysvětlení, proč tak zvláštní název. Kuna může nést kus slepice, malého
králíčka, vajíčko (včetně betonového), část kabelu z elektroinstalace automobilu (to
všechno se nám již stalo), ale do mrazničky se asi nedostane a nevím, co by tak výrazně
masožravá šelma s tou zmrzlinou dělala.
Pravidelný čtenář našeho zpravodaje si možná vzpomněl, že jsme v čísle 1/2017 psali
o palindromech. To jsou slova či věty, čtené zepředu stejně jako zezadu (délka
samohlásek se zanedbává). Název zmíněného článku je jedním z nejznámějších z nich.
Mimochodem, tyto věty se vyznačují mj. tím, že se v nich vyskytují písmena v sudém
počtu a maximálně jedno v počtu lichém, které tvoří i střed palindromu. Většina
palindromů nemívá relevantní smysl, neboť nejsou tvořeny pro sdělování informací, ale
většinou jen jako slovní hříčky. Podobně název tohoto článku.
Ale zpět k přírodě. Vedle zmíněného článku byl otištěn ještě jeden, který se zabýval
možností ochrany příbytků a majetku před těmi roztomilými (chráněnými) zvířátky.
A celkem správně nastínil, že legální ochrana je velmi nesnadná a možná i nemožná.
Pokud se kuny procházejí „jen“ po našem pozemku, není to tak zlé, horší je, když se
tento tvoreček nastěhuje do lidského obydlí, jak zmíněný článek popisuje.
Pointa neexistuje, a tak se musíme ptát s Wabim Daňkem: Kdo mi poví, co s tím?
Ladislav Dokulil

36

Milí kamarádi,
těší nás, že si právě prohlížíte nové číslo Budišovského zpravodaje. Najdete tu nově i
různé úkoly a čtení přímo pro vás. Zjistíte, co je a jak vypadá znak našeho městyse.
Dozvíte se, proč se balvany kousek od Budišova jmenují Čertova ruka a nakonec vás
pozveme na výlet.
Znak městyse Budišov
Každá obec a kraj v České republice má právo mít svůj znak a vlajku. Znak a vlajka
jsou symboly, které obec reprezentují. Většinou bývají uloženy v zasedací místnosti
místního obecního úřadu, odkud se vynášejí jen při slavnostních příležitostech, jako jsou
např. oslavy různých výročí. Moc lidí proto ani neví, jak znak přesně vypadá. Vy se s ním
teď
můžete
seznámit
a vybarvit si ho.
Znak tvoří velký červený
štít, ve kterém stojí zlatá věž
z kvádrů s černými vraty
a 4 černými čtvercovými okny
vedle sebe. Věž má modrou
střechu se dvěma zlatými
praporky. Uprostřed věže je
stříbrný
štít
s červeným
kůlem. Stříbrný štít patří do
erbu Petra Mrakše z Noskova.
Tento majitel panství Budišov
se zasloužil o jeho povýšení
ze vsi na městečko v roce
1538.
Už jste znak někdy viděli?
Setkáváme se s ním skoro
každý den. Nevěříte? Až
půjdete ze školy nebo školky,
zkuste se dívat kolem sebe a
třeba ho někde objevíte.
Rodiče vám určitě pomůžou. V příštím čísle najdete
správnou odpověď.
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Zdroj: Hedbávný, Miroslav, Pověsti Třebíčska, 2. vyd., Třebíč, Akcent, 1997
Tip na výlet
Jestli Vás příběh zaujal,
můžete se sami přesvědčit, jak
otisk čertovy ruky vypadá. Asi
1,5 km od Budišova směrem
na Kamennou objevíte na levé
straně od silnice ostrůvek
v poli, kde kameny najdete.
Vezměte rodiče nebo babičku s dědou a udělejte si pěkný výlet.
Za spolek Budík Jitka Svobodová a Martina Vašíčková
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Stodoly na našem Horácku
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Vždy jsem se snažil do BZ přispívat články na aktuální témata. Snad se mi to, za těch
20 let, ve většině případů podařilo. Dnes ale píši o stodolách. V Budišově, Kamenné,
Kundelově, Náramči. A stodoly jsou již historická, ale nedávná minulost vesnic.
Z Wikipedie jsem vyčetl definici stodoly: Je to zemědělská stavba k uskladnění
zemědělských produktů. Jo, samozřejmě, ale mimo brambor a řepy, ty se skladovaly
jinde.
Jednoduché stavby ze žuly a dřeva. Kamenné pilíře podpíraly střechu a vymezovaly
vjezd do stodoly. Stavební otvory byly vyplněny hrubými prkny, aby to pěkně větralo.
Vjezd s velkými vraty, když tam musely vjet selské povozy, vrchovatě naložené snopy
obilí. Někdy byly stodoly poloprázdné, když se obilí neurodilo, v létech hojnosti byly
napěchované až pod střechu. I v Budišově byla léta hubená i roky dobré.
Stodoly většinou stávaly odděleně od obytných domů, aby se předešlo možnosti
požáru, který by se šířil z hořících domů (měly ještě doškové střechy, jak domy, tak
stodoly). Velikost stodol svědčila o bohatství selského gruntu. Malé stodoly měli malí
rolníci a domkaři, jako oba moji dědové. Velké stodoly zase vlastnili velcí sedláci.
Můžeme se domnívat s vysokou pravděpodobností, že stodoly sloužily i jako útočiště
milenců. Domy byly pořád plné lidí, na Brca nebo do Doubravy daleko, a jejich láska
potřebovala ven… No, nemám pravdu?
Když sjedete z dálnice směrem do Budišova, v Tasově i v Kamenné stojí u silnice řada
typických stodol z našeho Horácka. Za každým budišovským domem na městečku byla
stodola, takže byl obrovský ovál selských domů kolem Pekařáku a obou bazénů (vše dnes
už neexistuje) a o kus dál, za dvory stály stodoly. Řada stodol je vidět ze silnice od
Kojatína, když se otevře nádherný výhled na náš kostel.
V Praze je čtvrť Stodůlky, v Ostravě proslulá, a prý nemravná a prostopášná, Stodolní
ulice. Manželé Stodolovi byli sérioví vrazi. Jaromír Nohavica zpívá: „Za kopci hořely
stodoly, havrani kroužili nad poli. Na slámě stébla nás píchala, obloha zrychleně
dýchala…“
Na co dnes stodoly slouží? Nevím, možná z nich je garáž, nebo jsou tam staré
a nepoužitelné zemědělské stroje, či povozy? V Náramči z ní udělali třeba restaurant.
Stodoly jsou příkladem efektivní a mistrovské práce rukou našich předků. Dnes nejsou
potřebné, vše udělá kombajn.
Dobře dosloužily svému účelu…
Ing. Rostislav Tesař
Třesov – křížový kámen
V roce 2008 jsem už ,,lítal“ po kamenech jak urvaný z řetězu. Velice jsem uvítal
článek v Budišovském zpravodaji, 2005/4 od Josefa Mikuláška Smírčí kameny. Kromě
jiných zajímavostí je zde i tato zmínka: ,,Další kámen s vystupujícím reliéfem kříže je
u Třesova, v lese směrem k Dalešické přehradě“.
Ke článku byla přiložená fotografie, kde ve vysoké trávě leží kámen, na kterém je asi
kříž.
No, pro mne to byla výzva.
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Poprvé jsem se v Třesově zastavil 9. 4. 2008. Je jasné, že s těmi informacemi, které
jsem měl, se nedá hledat. Proto jsem oslovil na návsi muže, který před svým domem
upravoval zahrádku. Pan Hanzl, 71 let, si vede soukromou kroniku. U kamene kdysi byl,
ale popsat, kde se nachází, se mu moc nedařilo.
Dozvěděl jsem se ale zajímavou informaci. Kámen se nachází někde v místech, kde se
říká ,,Pod babama“. No a tam někde, před vánocemi, 22. 12. 1924 se oběsil Cyril Kavka,
z čísla 9. Bylo mu asi 24 let, svobodný, prý hodný kluk. Byla zima, náročný terén, tak prý
to trvalo 5 týdnů, než ho našli. Jejich pes prý tím směrem neustále vyl. Říká se tam
,,U Cyrilka“ a na tom smrku bývala cedulka. Toho dne jsem kámen nenašel. Pan Hanzl
pak poznamenal: ,,No, já jsem tam byl naposledy někdy před svatbou“.
Na cestách jsem v Sedleci potkal rodačku z Třesova. Ta zavzpomínala, že měly se
sestrou od maminky zakázáno do rokle Ve Žlebě chodit. Prý se tam ,,ulechtala k smrti“
dvě děvčata.
Obě tyto události určitě nemají s křížovým kamenem nic společného.
Následovala další pátrací akce, výsledek nula. Nevzdal jsem to.
Na konci mé třetí, neúspěšné akce jsem se zastavil v Třesově, v utajené hospůdce.
Jeden ze tří hostů, pan Vladimír R., myslivec, mi povídá:,,My tam říkáme V kotli.
A i když je doba lovu, tak tam nestřílíme, aby tam měla zvěř klid. Ten kámen znám. Já
vám ho ukážu“.
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Přešli jsme přes pole, sešli prudkou strání až k potůčku, k velkému pařezu. Za ním
jsem nikdy dál nehledal. Vláďa řekl:,,Tady někde by kámen měl být“. Šel na jednu
stranu, já na druhou. Neušel jsem ani 5 metrů a volám: ,,Tady je“.
Ležel si tam, v celé své mohutnosti, pokrytý vrstvou krásně zeleného mechu. Než jsem
stačil z batohu vytáhnout fotoaparát, Vláďa už kámen čistil.
Jedná se o žulovou, nepravidelnou desku, na jejichž obou stranách je vytesán pozitivní
kříž. Celková délka je 137 cm, šířka 43–70, síla 20 cm. Šťastný to den, 28. 4. 2008. Vrtá
mi stále hlavou, jak se sem, do těžko přístupného terénu, mohl kámen dostat.
Nezachovala se ani žádná pověst.
Na evidenčním nálezovém listu jsem kámen nahlásil do Aše. Byl jsem nálezem tak
nadšený, že jsem tam dopsal doušku: ,,Kámen je tak trochu mé dítě“.
Zpráva se nějak zatoulala, takže oficiálně je zde kámen veden až od 27. 3. 2010. Jeho
registrační číslo je 2492.
Na moji zprávu reagoval 21. 1. 2010 dopisem pan Ing. Zdenek Filla z Prahy.
Písmo bylo dost roztřesené, ale obsah potěšil. Vím, že není ,,košer“ citovat slova
z osobního dopisu, ale snad trochu poodhalí duši nás ,,kamenářů“, nebo ,,křížáků“, jak se
říká v Aši:
,,Vážený pane, patřím mezi skupinu milovníků křížových kamenů, kteří se scházejí
jedenkrát ročně na setkání Společnosti pro výzkum křížových kamenů v Aši.
Prostřednictvím muzea jsem dostal kopie evidenčních karet Vašich nálezových zpráv
z okresu Třebíč…Třesov, kámen s křížem a nevýraznou fotografií. Tento popis nestačí,
abych tam jel hledat (jsem 75letý důchodce, který jezdí vlakem a chodí pěšky). Pokud
budete potřebovat informaci o kterémkoliv kameni v ČR, rád poskytnu, mám je všechny
vychozené“. Žádal o popis cesty a plánek.
V dalším dopise pan Filla psal: ,,Když jsem tam, 20. 4. 2010, (Třesov) byl, kámen byl
kupodivu postaven. Přes Jardu Dietla jsem zjistil, že máte na Třebíčsku další nálezy. To
je důvod, proč mám na Vás prosbu. Letos dovrším 77 let a nevím, jak dlouho budu ještě
moci jezdit, chodit a hledat nové kameny“. Prosba o popis nových nálezů.
Když jsem byl v roce 2011 poprvé v Aši na setkání, přišel ke mně statný chlap, podal
mi ruku a říkal: Tak to jste Vy, já jsem Zdenek Filla. Večer při posezení v restauraci jsem
ještě zaslechl jeho zvučný hlas, jak říkal kolegovi: ,,To víš, už to není jako dřív,
trojnásobný bypass, a ani nohy už neposlouchají, ale snažím se“. O dva roky později jsem
ho na Setkání neviděl a bohužel, už není mezi námi. S tím, že křížový kámen je postaven,
měl Zdenek pravdu. O to se zasloužil kolega, Miloš Pokorný, který sám, pomocí popruhů
a napínáků, kámen 11. 4. 2010 usadil.
Až zase uvidím Pepíka Mikuláška z Velkého Meziříčí, budu se ho muset zeptat, jak se
o tomto křížovém kamenu v Třesově dověděl.
28. 1. 2017
Emanuel Nožička
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20 let Budišovského zpravodaje
Ano, vycházíme už 20 let. Za tu dobu si mohli občané Budišova a okolí koupit 80 čísel
časopisu. Ostatní, a vlastně všichni mohou najít jakékoliv číslo na stránkách městyse
Budišov v sekci Události – Budišovský zpravodaj.
Všech 80 čísel reprezentuje opravdu velkou knihu.
Pár čísel to ilustruje:
Celkový počet stran zpravodaje je 4798, počet stran všech příloh 1899.
Všechny výtisky s přílohami (od roku 2004 bez obálek) svázané do svazku by měly
(včetně vakátů*) 6697 stran.
Nejméně stran měl samostatný zpravodaj v čísle 1/1999 – 8, přílohy v číslech 1/2002 a
4/2002 po 1.
Nejméně stran včetně přílohy mělo číslo 1/1999 – 12.
Nejvíce stran mělo číslo 2/2009 – zpravodaj 88, příloha 80, celkem 168 stran.
Nejmenší celý ročník byl v roce 1999 – 74 stran, největší v roce 2009 – 504 stran (taky
pěkná kniha za jediný rok).
Největší přírůstek stran za rok činil v roce 2003 – 130 stran, největší úbytek v roce 2010
– 80 stran.
V letech 2010, 2011, 2012 byl stabilní počet stran celého ročníku 424.
Všechno to začalo na jednání Zastupitelstva městyse Budišov na začátku roku 1999.
Zápis v obecní kronice (kronikář Karel Pavlíček):
„První číslo Budišovského zpravodaje vyšlo 7. května. S nápadem vydávat zpravodaj
přišel místostarosta obce MVDr.Vladimír Mareček. Doufal, že se touto cestou naváže
bližší kontakt budišovských občanů s obecním úřadem. Inspirací mu byly již vycházející
zpravodaje v několika okolních vesnicích. Někde v pozadí možná byla i vzpomínka na
Budišovské okénko, které vycházelo před několika desítkami let.**)
Vprvním čísle (a v podstatě i v číslech následujících) začala redakce hledat „tvář“
zpravodaje. Vedle zpráv z radnice se zde objevily informace o budování vodovodu, a
jeho součástí se stala společenská a sportovní rubrika. Přílohu zpravodaje tvořily
informace o službách poskytovaných v Budišově.“
Šéfredaktorem je po celých 20 let Karel Pavlíček, dalšími redaktory byli Mgr. Markéta
Dosbabová, Mgr. Jiří Horák, který dodnes pracuje na korekturách, a Ing. Ladislav
Dokulil, který pořád ještě dává periodiku konečnou formu.
Připomínka prvního čísla vyšla v našem zpravodaji 3/2018.
*) vakát – prázdná stránka nebo list
**) O Budišovském okénku jsme v našem zpravodaji několikrát psali. Na svou dobu to
byl velice přínosný zdroj informací (kdo ještě dnes ví, co to byl cyklostyl?). Dnes již jsou
možnosti i požadavky vyšší. Nějaká forma zpravodaje se vydává v mnoha obcích. Nelze
mnoho srovnávat, každá obec má jiné možnosti, záměry, potřeby, rozsah i formát
periodika.
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Zde je přehled některých obecních zpravodajů třebíčského okresu na internetu:
http://www.obecbreznik.cz/obce-breznik-breznicky-ctvrtletnik.html
http://www.caslavice.cz/zpravodaj-obce/ds-2790
https://www.obeccechtin.cz/zpravodaj/ds-1052
http://www.obeccervenalhota.cz/zpravodaj-obce-za-rok-2015/
https://www.cimer.cz/zpravodaj/
https://www.obecdalesice.cz/urad-mestyse/zpravodaj/
https://www.obecdukovany.cz/zpravodaj-obce/ds-1660/p1=6686
https://www.jakubov.cz/zpravodaj
https://www.jinosov.cz/jinosovsky-zpravodaj/
https://www.obeckonesin.cz/obec-7/zpravodaj/
http://www.obeckouty.cz/koutecke%2Dpublikace/ds-1018/p1=1199
http://kralicenosl.cz/obecni-zpravodaj/ds-1025
http://www.lesonice.cz/index.php?&desktop=data&id=2&module_params=
http://www.litohor.cz/litohorske-novinky
http://www.mohelno-obec.cz/zpravodaj/ds-1002/p1=1001
http://www.ocmanice.cz/zpravodaj-obce/ds-1057
http://www.okrisky.cz/zpravodaj-z-okrisek/ds-2088/archiv=1
http://www.opatov.cz/informace-pro-obcany
http://www.obecpolice.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=12528&id_ktg=1112&p1=19441
http://www.predin.cz/predinsky-zpravodaj
http://www.pribyslavice.cz/zpravodaj/ds-1008
http://www.pribyslavice.cz/zpravodaj/d-1018
http://www.rapotice.cz/zpravodaj.html
http://www.rokytnicenadrokytnou.cz/zpravodaj-rokytnice.html
https://www.rouchovany.cz/index.php?p=zpravodaj
https://www.rudikov.cz/zpravodaj-obce
https://www.obecrimov.cz/obec-rimov/zpravodaj.html
http://www.mestys-starec.eu/zpravodaj-mestyse-starec/ds-1006
https://www.stritez.eu/aktuality/zpravodaj
http://www.sebkovice.cz/zpravodaj/ds-1021
http://www.stemechy.cz/zpravodaj-obce
http://www.obectrnava.cz/zpravodaje-2017-2018/ds-1072
http://www.obecvalec.cz/zpravodaj-obce
http://www.viceniceun.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18148&id_ktg=1027
http://www.mestyszeletava.cz/zpravodaj/ds-3013
http://www.mestysbudisov.cz/udalosti/budisovsky-zpravodaj

Na následujících stranách uvádíme ukázky z jiných obecních zpravodajů v okrese.
V popiskách je název obce – počet obyvatel – první (příp. i poslední) rok vydání
nalezený na internetu – přibližný počet vydaných čísel ročně.
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Z BUDIŠOVSKÉ FARNOSTI
Rekolekce kněží
Ve čtvrtek 21. února se na budišovské faře uskutečnila rekolekce kněží
velkomeziříčského děkanátu. Její součástí byla i ranní mši svatá, kterou celebroval
brněnský vikář a světící biskup Mons. Pavel Konzbul.

zleva R. D. Ing. arch. Jiří Jeniš, farář z Osové Bítýšky, R. D. Mgr. Josef Havelka, farář
v Měříně, P. Mgr. Václav Hejč, administrátor v Křižanově, R. D. Karel Adamec, farní vikář
ve Velkém Meziříčí, Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, generální vikář brněnské diecéze,
pomocný biskup brněnský, R. D. Pavel Šenkyřík, děkan a farář ve Velkém Meziříčí,
R. D. Mgr. Jiří Polach, administrátor v Budišově, P. Mgr. Tomáš Žižkovský, kaplan
v Osové Bítýšce, a R. D. Mgr. Pavel Kryl, farář v Tasově. Na fotografii chybí
R. D. Ing. Pavel Habrovec, farář v Radostíně nad Oslavou, který byl rovněž přítomen.

Karel Pavlíček
Europsko prvenstvo u futsalu za katoličke svećenike
Crna Gora 25. 2. – 1. 3. 2019
Ve městech Ulcinj, Bar a Kotor v Černé Hoře se konalo již 13. mistrovství Evropy
kněží v sálovém fotbalu. Český tým se zúčastnil počtvrté – a potřetí v něm nechyběl
budišovský duchovní správce P. Jiří Polach. Konečné 15. místo ze 17 účastníků nevypadá
moc nadějně, ale – nemusí pršet…
Výsledky (dle rádia Proglas):
Česko–Maďarsko 0:5, Česko–Rumunsko 0:2, Česko–Slovinsko 0:1, Česko–Černá
Hora 0:0 (penalty 0:1), Česko–Albánie 2:1. Portugalsko – Bosna a Hercegovina 3:0.
52

53

Konečné pořadí:
1. Portugalsko, 2. Bosna a Hercegovina, 3. Polsko, … 15. Česká Republika
Na Netu našel Ladislav Dokulil, foto z archívu Otce Jiřího
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Z kalendáře farností Budišov a Pyšel
Budišov
Pyšel
Ne 14. 4.
14.00–15.15
15.30–16.15 svátost smíření
Čt 18. 4.
18.30
17.00
Zelený čtvrtek
Pá 19. 4.
15.00
17.00
Velký pátek
So 20. 4.
20.30
vigilie Zmrtvýchvstání Páně Pyšel
Ne 21. 4.
4.30
Zmrtvýchvstání Páně Budišov
Ne 21. 4.
8.00
slavnost Zmrtvýchvstání Páně Pyšel
Po 22. 4.
8.00
10.00
Pondělí velikonoční
So 11. 5.
14.00 poutní mše sv. Studnice
So 15. 6.
14.00
Farní den
Ne 11. 8.
11.15 poutní mše sv. Pozďatín
Ne 18. 8.
8.00
10.00
poutní mše sv. Nanebevzetí P. Marie
So 25. 8.
11.15 poutní mše sv. Rohy
Změna začátků vyhrazena, sledujte stránky farností Budišov a Pyšel
www.budisov.farnost.cz
Radostné Velikonoce

grafika Michael Florian
(z archívu Karla Pavlíčka)
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Z PŘÍRODY
Sýkora modřinka

foto Zdeněk Rauš
Bílá laň
Ten, kdo chodí procházkou k rybníku Pyšeláku, si možná všiml mezi poměrně velkým
stádem srnek jedné, která na sebe okamžitě upoutá pozornost. Je totiž bílá. Zřejmě se
jedná o albína.
Albinismus patří, přes svou výjimečnost, mezi nebezpečné poruchy. Jedincům, jejichž
kůže, vlasy, případně srst jsou čistě bílé, bývá přisuzována magická moc. Kvůli svému
vzhledu padlo do rukou šamanů, pytláků a překupníků mnoho kusů zvířat. Krutá je
k bílým variantám jedinců (většinou menšího vzrůstu) i divoká příroda, kde se díky své
jedinečnosti stávají snadnou kořistí.
Bílé nebo nápadně světlé zbarvení je způsobeno ztrátou hnědočerného pigmentu
melaninu v důsledku vrozené absence enzymu tyrozinázy. Melanin je produkován
kožními buňkami, ve kterých k jeho tvorbě dochází po stimulací pokožky UV zářením.
Vedle pokožky je melanin obsažen i ve vlasech, chlupech a oční duhovce.
Genetická porucha, která způsobuje poruchu tvorby pigmentu melaninu se vyskytuje
i u člověka a velmi často nese i zdravotní komplikace. Jedinec má světlé vlasy,
narůžovělou kůži a červené oči. Rozdíly mezi jednotlivými typy albinismu jsou
způsobeny nejen mechanismem vzniku, ale také v projevech. Některý typ vady u lidí
způsobuje bílou kůži a bílé vlasy, ale umožní slabou pigmentaci duhovky, takový člověk
nemá oči červené, ale například světle modré, při další variantě se vada projevuje jen na
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ohraničených částech kůže, na kterých vznikají nápadně světlé skvrny. U tzv. albínů bývá
častou komplikací světloplachost, někdy až strach z ostrého světla.

Bílí jeleni jsou v malých stádech i v Německu a Polsku. V naší zemi žije výjimečně
kvalitní populace více než 300 kusů vysoké zvěře. Můžeme se s nimi setkat v zámecké
oboře zámku Žleby. Přesto se do volné přírody nedostanou a setkat se s nimi můžeme
výjimečně, kdy se bílá forma ve volně přírodě promíchává s červenými kusy. Vyhynutí
ve volné přírodě jim u nás nehrozí, jelikož nemají přirozené predátory. U myslivců se
traduje, že kdo zastřelí bílou zvěř, do roka zemře, a proto na bílého jelena žádný z nich
zbraň nezvedne.
Co se týče potomků bílých rodičů, není jisté, že se narodí bílý kolouch, i když jsou oba
bílí, pravděpodobnost je tak deset procent. Ostatní mláďata jsou strakáčci, tzv. žemláci,
ale i červení. Laně je nerozeznají zrakem, ale čichem, takže je jim úplně jedno, jakou má
mládě barvu. Parůžky začnou mladým samečkům růst tak po půl roce, barva se může
měnit ještě rok. Pak už je definitivní.
Vraťme se však k budišovské lani. Pokud se vydáte k Pyšeláku, vezměte si s sebou
dalekohled, možná budete mít štěstí a s již zmíněným stádem srnek se setkáte.
Zdroj: Wikipedie
Karel Pavlíček, foto Zdeněk Rauš
Jak dát kočce prášek
1. Uchopte kočku a položte si ji do ohbí levé ruky, jako byste drželi dítě. Pravý ukazovák
a palec položíte ze stran kočce k tlamce a jemně zatlačte na tváře; přičemž prášek držíte
v pravé ruce. Jakmile kočka otevře tlamku, prášek tam vhoďte. Umožněte kočce zavřít
tlamku a polknout.
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2. Zvedněte prášek z podlahy a kočku zpoza pohovky. Jemně ji položte do ohbí lokte
a postup opakujte.
3. Vyzvedněte kočku z ložnice, zvedněte zvlhlý prášek.
4. Vezměte z lékovky nový prášek, položte si kočku do ohbí levé ruky a levou rukou jí
pevně sevřete zadní nohy. Přinuťte ji otevřít tlamičku a pravým ukazovákem zatlačte
prášek dovnitř. Zavřete kočce tlamičku a počítejte do deseti.
5. Vyndejte prášek z akvária se zlatými rybičkami a kočku sundejte ze skříně. Zavolejte
ze zahrady manžela.
6. Klekněte si na podlahu, kočku pevně sevřete koleny a držte jí přední i zadní tlapky.
Nevšímejte si jejího vrčení. Manžel ať jí pevně uchopí jednou rukou a do tlamky jí nacpe
dřevěné ukazovátko. Nechte prášek sklouznout po pravítku a důkladně kočce masírujte
krk.
7. Sundejte kočku z garnýže. Z lékovky vyjměte další prášek. Udělejte si poznámku, že
máte koupit nové pravítko a opravit záclony.
8. Zabalte kočku do velké osušky a manžel ať si na ni lehne tak, aby jí pod jeho levou
paží pouze vyčnívala hlava. Položte prášek na konec slámky, silou kočce rozevřete
tlamku perem a foukněte do slámky.
9. Zkontrolujte etiketu, abyste se ujistili, že prášky nejsou pro lidi nebezpečné, a vypijte
sklenici vody, abyste spláchli tu pachuť. Manželovi ošetřete ruku leukoplastí a studenou
vodou a mýdlem odstraňte krev z koberce.
10. Vyzvedněte kočku ze sousedovic kůlny. Vezměte další prášek. Položte kočku do
příborníku a dvířka přivřete natolik, aby kočce koukala pouze hlava. Lžičkou ji přinuťte
otevřít tlamku. Manžel ať jí pomocí gumové pásky vhodí prášek do krku.
11. Vyzvedněte z garáže šroubovák a nasaďte dvířka příborníku zpátky do závěsů. Na
tvář si přiložte studený obklad a zjistěte, kdy jste byla naposledy očkována proti tetanu.
12. Manžel ať vás odveze na pohotovost. Klidně seďte, dokud vám doktor nezašije prsty
a předloktí a nevyjme vám prášek z pravého oka.
13. Domluvte se s ochránci zvířat, aby si kočku odvezli, a v místním obchodě se zvířaty
se zeptejte, zda nemají křečky.
Justine A. Leeová, Tohle je kočičí svět… vy v něm pouze žijete, nakl. Práh, 2010
Kočky
Pojďte ke mně všecky, vy těšitelky mnoha mých teskných let, od dětství!
Pojďte, vy chmurné, žíhané, jež jste popsány runami tajemných básní! Vy bílé, jejichž
srst narostla z teplého mléka kravek! Vy černé, jež se podobáte mé první milence! A vy
tříbarevné, které jste podobny podzimnímu dnu, rzivy jako říjnové listí, černy jako vody
v lesních tůních a bíly jako jinovatka po mrazu nočním!
Pojďte ke mně a upřeďte mi tkanivo krásného snu!
Viďte, lidé vám nevěří a pomlouvají vás; ale přece ve dveřích statků a chalup, i ve
vratech stodol a kůlen vám nechávají otvory, abyste k nim mohly. Ani ne z lásky, ale pro
jistotu, aby nebyli zahanbeni, neboť tuší snad, co my víme: že v kamenné bráně Edenu
jest také chati´ere, a že vy tam chodíte – pro odlesk útěchy samotářům.
Bohuslav Reynek (Rybí šupiny)
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Krásný buk
Úplně skryté v lese místečko znám, kde roste
buk, že na obraze krásnější neuvidíš.
Čistý a hladký, rovného růstu, zvedá se sám tu,
jeho hedvábné ozdoby žádný soused
se nedotkne.
Kam až větvoví statného stromu sahá,
kolem
všude se zelená tráva, potěší oči ten klid:
stejný pás na všechny strany obtáčí ten kmen
v středu;
neznajíc umění příroda stvořila líbezný kruh.
Až za ním tísní se něžné křoví; vysoké stromy
v sraženém houfu potom skrývají nebeskou
modř.
Vedle temnější plnosti dubu kolébá bříza
svoji panenskou hlavu plaše v nazlátlý svit.
Jen tam, kde zakryta skálou pěšina příkře
klesá,
zjasnění dává tušit, že leží rozloha niv.
Když jsem nedávno, vyváben na cestu
novými tvary
léta, tady v tom křoví zbloudil, dobrý duch
mě sem vedl, toho háje číhavé božstvo,
až jsem žasl, poprvé, náhle a právě sem!
Jaká nádhera! Vysoká hodina poledne
kolem,
nezvučné všechno, mlčel i v zeleném listoví
pták.
Ještě jsem váhal na tenhle půvabný koberec
vstoupit,
slavnostně přijal mou nohu, tiše jsem
udělal krok.
Opřený o kmen buku (svoji širokou klenbu
nezvedá příliš) očima kolem maně jsem
bloudil
po tom stinném kruhu, jemuž ohnivé slunce
tvořilo na všechny strany stejný oslepivý pás.
Ale já nehybný stál jsem, v démonickém tichu,
v nevýzpytném klidu tonul můj vnitřní sluch.
S tebou v slunečném čarovném pásu, samoto,
sevřen,
já cítil jsem jenom, myslil jsem na tebe jen.
Eduard Mörike (Proč bolíš, radosti?)
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SPORT
SDH Budišov ženy
Shrnutí naší sezóny 2018.
Tato sezóna pro nás byla velkou výzvou. Je to již pět let, kdy vznikl náš sportovní tým,
a jak to bývá, čas plyne a s ním přibývají roky, jak nám všem, tak i našemu vybavení.
Proto tento rok bylo potřeba opravit a zrenovovat náš stroj. Začátek sezóny nebyl vůbec
jednoduchý, stroj byl nakonec v horším stavu, než jsme si myslely, a tím se prodloužila
i doba jeho opravy. Prvních pár závodů jsme si tedy musely stroj půjčovat, kde se dalo.
Absolvovat každý závod s jiným strojem nepřinášelo takové výsledky, jaké jsme si přály.
Už jsme se nemohly dočkat našeho stroje a naší ,,jistoty“.

horní řada zleva: Blanka Mejzlíková, Pavla Ziková, Věra Navrátilová-Šabacká,
Lenka Vaňková a Markéta Nikrmajerová
dolní řada zleva: Jana Cabejšková, Žaneta Slabá a Kateřina Syrová

Pak jsme se přece jen dočkaly, stroj se nám vrátil, opravený a s ještě větším výkonem.
Teď teprve ale přišla ta největší výzva, a to naučit se s ním nově zacházet. Naše přání se
najednou změnilo ve strach. Už to nebylo jen o tom tam co nejrychleji dát plný plyn
a doufat, že voda vepředu na proudech bude, ale najednou jsme se musely naučit
korigovat plyn i tak, aby tam voda nebyla moc brzo, a hlavně aby holky, co běží dopředu
60

k terči, byly dost rychlé a správně zaklekly hadici, aby se jim nic nestalo, jelikož stroj má
teď takovou sílu, že jsme měly problém hadice plné vody udržet na zemi. Naše výsledky
šly z kopce. Sezóna již byla v plném proudu a my se pořád nezlepšovaly. Byly jsme
z toho všechny zklamané, ale pořád jsme jako tým držely při sobě, a to je pro nás
nejdůležitější. Tak jsme se rozhodly, že to tak nenecháme. Začaly jsme tedy trénovat
dvakrát týdně. Léto bylo horké, suché a kvůli nedostatku vody jsme musely na tréninky
dojíždět, kam se dalo. Díky našim sousedům z Náramče, kteří nám svoje hřiště půjčili na
pár našich tréninků. Bez jejich pomoci a bez pomoci Čechtína bychom toho tolik
nenatrénovaly. Naší prioritou bylo zúčastnit se Třebíčské okresní ligy, která měla 11 kol.
Do 6. kola jsme se průběžně v tabulce držely na 6. až 8. místě z celkových 15 týmů žen.
Díky tréninkům a pevné vůli se nám konečně začalo dařit. Celkové časy šly dolů a my
jsme se konečně začaly umisťovat na vyšších příčkách a sbírat větší počet bodů do
Třebíčské ligy. Kromě závodů, které patřily do Třebíčské okresní ligy, jsme navštívily i
několik dalších závodů, z nichž dva byly zařazeny do Extraligy ČR, nejvyšší soutěže
v tomto sportu, a právě na jednom z těch závodů přišel zlom. Naším největším snem bylo
dát čas pod 17 s, takové časy mají většinou týmy, co jezdí právě Extraligu ČR. Celkově
se nám to v tomto závodě sice nepodařilo, ale na jednom terči jsme dosáhly času 16,34 a
tím jsme si z Extraligy ČR odvážely cenu za nejrychlejší proudařku. To nás všechny
zahřálo u srdíčka a už jsme věděly, že to půjde.

zleva: Pavla Ziková, Markéta Nikrmajerová, Žaneta Slabá, Jana Cabejšková,
Petra Cejpková, Kateřina Syrová a Lenka Vaňková
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Přišlo předposlední kolo třebíčské ligy. Ačkoliv počasí ani dráha k tomu moc
nenasvědčovaly, konečně jsme si splnily náš sen. S celkovým časem 16,84 jsme se
umístily na prvním místě a posunuly se tak v tabulce Třebíčské okresní ligy na průběžné
3. místo. Pro nás to byl neuvěřitelný pocit štěstí a obrovská radost. Před posledním kolem
jsme byly všechny hodně nervózní, najednou jsme měly šanci celkově skončit na druhém
místě nebo si alespoň 3. místo udržet. Nervozita udělala své a druhé místo nám o pár
bodů nakonec uteklo. Ale ačkoliv jsme v to ani nedoufaly, staly jsme se třetím nejlepším
týmem žen v požárním sportu z okresu Třebíč. Po skončení Třebíčské okresní ligy jsme
se zúčastnily ještě dalších několika závodů, například závodů v Rudíkově, kde se nám
podařilo potvrdit si náš nový rekord.
Začátek tohoto roku se zdá být nečinný a klidný. Je již však ve znamení zimních
příprav, jak fyzických příprav jednotlivců, tak technických příprav vybavení, aby na jaře
v květnu bylo vše připraveno. Jakmile poleví zima, přijde první oteplení a hřiště bude
použitelné, začnou nám první naše tréninky na přicházející sezónu. Ta, jak doufáme,
bude ještě nabitější krásnými zážitky, časy, zkušenostmi a mnoha závody než sezóna
předchozí.
Velké díky patří naší obci za podporu a hlavně za to, že nám poskytla finanční
prostředky na opravu a zlepšení výkonu stroje a sponzorům, protože bez této podpory
bychom v roce 2018 nemohly běhat.
Celkový přehled výsledků
Třebíčská okresní liga
Myslibořice
Výčapy
Kněžice
Chlum
Kamenná
Čechtín
Litovany
Radonín
Stařeč
Sokolí
Petrovice
Extraliga ČR
Stará Říše
Petrovice
Noční závody
Vranín, areál U Havrana
Mladoňovice
Ostatní závody
Rudíkov
Český Rudolec – Mikulášské
Kojatín - vánoční

čas
28,48
18,49
17,65
18,43
NP
21,64
18,09
17,89
17,74
16,84
17,59
čas
20,98
17,32
čas
18,36
18,50
čas
16,86
19,01
20,10
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umístění
8.
3.
3.
5.
8.
4.
3.
4.
2.
1.
3.
umístění
6.
5.
umístění
2.
1.
umístění
1.
5.
2.

Celkem 18 závodů
3× 1. místo, 3× 2. místo, 4× 3. místo, nejlepší čas 16,84.
Za SDH Budišov Žaneta Slabá
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Fotbalové jaro 2019
Rozpis zápasů – FC Budišov-Nárameč A
Kolo
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
14.

Termín
neděle 24.3
neděle 31.3.
neděle 7.4.
neděle 14.4.
neděle 21.4.
neděle 28.4.
neděle 5.5.
sobota 11.5.
neděle 19.5.
neděle 26.5.
neděle 2.6.
neděle 9.6.
neděle 16.6.

Místo
venku
doma
venku
doma
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma

Soupeř
Sokol Šebkovice
FC Žďas Žďár nad Sázavou B
SFK Vrchovina B
FK Jaroměřice nad Rokytnou
1.FC Jemnicko
FK Radešínská Svratka
HFK Třebíč B
Sokol Želetava
FC Rapotice
SK Nové Syrovice
SFK Dukovany
TJ Moravec
SK Kouty

__________

POČASÍ
Měsíční úhrn srážek
prosinec 2018
leden 2019
únor

48,6 mm
47,1 mm
20,3 mm
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Začátek
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Odj.
13:15
13:30

14:15
14:45
14:45
14:45

